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บทคัดย่อ
หน่วยงานทหารเป็ นหน่วยงานสาคัญมีหน้ าที่รับผิดชอบ ในการพิทกั ษ์รักษาเอกราชและ
ความมั่นคงจากภัยคุกคามต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ของหน่วยงานทหารเป็ นส่วนหนึ่งที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อการเตรียมความพร้ อมทุกสถานการณ์
ในการเฝ้ าระวังที่ต้ัง ดูแลคลังอาวุธยุทธโธปกรณ์มิให้ เกิดความสูญหาย ซึ่งในปั จจุ บันได้ มีการจัดระบบ
เข้ าเวรรักษาความปลอดภัย โดยการบริหารจัดการอยู่ในรูปแบบของเอกสารคาสั่ง โดยแจ้ งเวี ยนให้
กาลังพลทราบล่วงหน้ าประมาณ 15 วัน – 1 เดือน ซึ่งที่ผ่านมากาลังพลบางคนมีภารกิจหน้ าที่หลาย
ด้ านจึงทาให้ ลืมการเข้ าเวร รวมทั้งขาดการแจ้ งเตือนเป็ นระยะ จึงทาให้ เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน
ทหาร และส่งผลกระทบถึงความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบองค์กรต่าง ๆ ใน
ปัจจุบันพบว่าได้ มีระบบแจ้ งเตือนกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการนัดหมายการประชุม เพื่อยา้ เตือนให้ มา
ประชุมตรงตามวันเวลาที่กาหนด ซึ่งมีการแจ้ งเตือนไปยังอีเมล์และสามารถเปิ ดในโทรศัพท์มือถือสมาร์ท
โฟนได้ ทาให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ดังนั้น จึงมีความคิดริเริ่ มในการคิดค้ นและพั ฒนาระบบการแจ้ งเตือนการเข้ าเวรรั กษา
ความปลอดภัย เพื่อใช้ ภายในหน่วยงานทหารของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็ น
หน่วยต้ นแบบควบคู่ไปกับระบบเอกสารที่ใช้ อยู่เดิมโดยจะพัฒนาเป็ นระบบเว็บแอพพลิเคชั่น สามารถ
รองรับการเปิ ดผ่านหน้ าจอสมาร์ทโฟน โดยระบบจะมีการแจ้ งเตือนให้ ข้าราชการที่เข้ าเวรรักษาความ
ปลอดภัยทราบเมื่อเจ้ าหน้ าที่บันทึกข้ อมูลการเข้ าเวรเข้ าสู่ระบบ และมีการแจ้ งเตือนอัตโนมัติ จานวน
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1 ครั้ง ก่อนเข้ าเวร 1 วัน เพื่อเตือนให้ ข้าราชการทราบ สาหรับการเตรียมความพร้ อมด้ านเครื่องแบบ
อาวุธ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับการเข้ าเวรรักษาความปลอดภัย
ผลการทดสอบระบบบริหารจัดการเวรสามารถแจ้ งเตือนไปที่อเี มล์ผ้ ูเข้ าเวรและเก็บข้ อมูล
การเข้ าเวร-ออกเวร รวมทั้งการรายงานข้ อมูลการเข้ าเวรประจาวัน/เดือนได้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ต้งั ไว้

ABSTRACT
Security duty is an essential part of any military unit, in order to be prepared for any
unforeseen circumstances. Currently there is a duty management system through the use of paper
documents, by circulating the personnel approximately 15 – 30 days in advance, however
personnel are not subjected to a single duty, which in some cases, duty duties will clash with one
another, or in some cases personnel may forget about their duty due to lack of periodic reminders,
as a result will cause damage to the military unit, which would may ultimately affect the overall
stability of the county. Different organizations have various notification for their activities, such
as meeting appointments to remind the user the meeting date and time, such systems will alert to
the users email, and can be opened by the use of smart phones, this results in the convenience
and reliability as well as the accessibility for the user.
Due to the lack of technology within the Department of Information and Space
Technology Department, I propose to develop a security alert system for those on duty. The
project is a prototype which will be used alongside the paper-based approach. The system will
alert personnel whom are required to be on duty, the personnel will be notified once one day in
advanced about their upcoming duty, to prepare their uniforms, weapons, and equipment for their
duty.
The results concluded that the system is able to alert the user through their email,
and record the monthly duty information according to the set objectives.
1. บทนา
หน่วยงานทหารเป็ นหน่วยงานสาคัญที่รับผิดชอบด้ านความมั่นคงใน การพิทกั ษ์รักษาเอก
ราชและความมั่ น คงแห่ ง ราชอาณาจั ก รจากภั ย คุ ก คาม ทั้ง ภายนอกและภายในราชอาณาจั ก ร
ปราบปรามการกบฏและการจลาจล ซึ่งการกาหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ของ
หน่วยงานทหารให้ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้ อมทุกสถานการณ์ ซึ่งการเข้ าเวรรักษา

ความปลอดภัย จึงเป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ นในการเฝ้ าระวังที่ต้ัง และดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์มิให้ เกิด
ความสูญหายและเตรียมความพร้ อม เมื่อเกิดภัย ทั้งนี้ ในปั จจุ บันหน่วยงานทหารได้ มีการจัดระบบ
เข้ าเวร โดยเป็ นเอกสาร แจ้ งเวียนให้ กาลังพลทราบคาสั่งการเข้ าเวรรั กษาความปลอดภัย ล่วงหน้ า
ประมาณ 15 วัน – 1 เดือน เมื่อวันที่ข้าราชการที่เข้ าเวรก็จะดาเนินการเซ็นชื่อเข้ าเวร ข้ าราชการที่ออก
เวรก็จ ะเซ็น ชื่ อ ออกเวรพร้ อ มกั บ บั น ทึก ข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิด ขึ้ นในระหว่ า งเข้ า เวร หลั ง จากนั้ น
เจ้ าหน้ าที่กจ็ ะนารายงานผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้ อง และนาเอกสารจัดเก็บในตู้เอกสาร ซึ่งที่ผ่านมากาลัง
พลบางคนมีภารกิจหน้ าที่หลายด้ านจึงทาให้ ลืมการเข้ าเวรและขาดระบบการแจ้ งเตือนการแจ้ งเตือน
เป็ นระยะ รวมทั้งเจ้ าหน้ าที่ควบคุมเวรไม่สามารถตรวจสอบข้ าราชการที่เข้ าเวรได้ จึงเป็ นส่วนหนึ่งที่ทา
ให้ เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานทหาร และส่งผลกระทบถึงความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้
จากการตรวจสอบองค์กรต่างๆ ในปั จจุ บันพบว่าได้ มีระบบแจ้ งเตือนกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการนัด
หมายการประชุมเพื่อยา้ เตือนให้ มาประชุมตรงตามวันเวลา ที่กาหนด
ดังนั้น จึงมีความคิดริเริ่ มในการคิดค้ นและพั ฒนาระบบการแจ้ งเตือนการเข้ าเวรรั กษา
ความปลอดภัย เพื่อใช้ ภายในหน่วยงานทหาร กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็ น
หน่วยต้ นแบบควบคู่ไปกับระบบเอกสารที่ใช้ อยู่เดิมโดยจะพัฒนาเป็ นระบบเว็บแอพพลิเคชั่น สามารถ
รองรับการเปิ ดผ่านหน้ าจอสมาร์ทโฟน โดยระบบจะมีการแจ้ งเตือนให้ ข้าราชการที่เข้ าเวรรักษาความ
ปลอดภัยทราบเมื่อเจ้ าหน้ าที่บันทึกข้ อมูลการเข้ าเวรเข้ าสู่ระบบ และมีการแจ้ งเตือนอัตโนมัติ จานวน
1 ครั้ง ก่อนเข้ าเวร 1 วัน เพื่อเตือนให้ ข้าราชการทราบ สาหรับการเตรียมความพร้ อมด้ านเครื่องแบบ
อาวุธ และอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับการเข้ าเวรรักษาความปลอดภัย โดยมีขอบเขตงานวิจัยดังนี้
1. ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบข้ อมูลกาลังกาลังพล และเหตุการณ์ท่เี ข้ าเวรได้
2. เจ้ าหน้ าที่ควบคุมเวรรักษาความปลอดภัยสามารถบันทึกข้ อมูลข้ าราชการเข้ าระบบและ
แจ้ งเตือนผ่านอีเมล์ไปยังข้ าราชการ
3. เจ้ าหน้ าที่ควบคุมเวรสามารถค้ นหา ติดตาม ข้ อมูลข้ าราชการที่เข้ าเวร
4. เจ้ าหน้ าที่ควบคุมเวรสามารถพิ มพ์รายงานข้ อมูลกาลังพลที่เข้ าเวรประจาวัน เพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชาได้
5. ข้ าราชการที่เข้ าเวรได้ รั บทราบข้ อมู ลการเข้ าเวรผ่ าน Application mail ในสมาร์ ทโฟน
ก่อนเข้ าเวร และบันทึกข้ อมูลการเข้ าเวร ออกเวร เข้ าสู่ระบบได้
6. ข้ าราชการที่เข้ าเวรสามารถยืนยันตัวตนพร้ อมถ่ายรูปไปยังระบบเพื่ อแจ้ งให้ ระบบทราบ
สถานะ การเข้ าเวรผ่านคอมพิวเตอร์ท่ตี ้ังไว้ ณ สถานที่เข้ าเวร

2. แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องในด้ านต่าง ๆ เพื่ อช่ วยในการพั ฒนาระบบแจ้ ง
เตือนการเข้ าเวรรั กษาความปลอดภัยของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เกิดความ
เข้ าใจในรายละเอียดและแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการค้ น คว้ า งานวิ จั ยที่มีความคล้ า ยคลึ งกับ งานวิ จั ยของผู้ พั ฒนานั้ น สามารถแบ่ ง
ออกเป็ นงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ โปรโตคอล
POP3 และ SMTP, ระบบค้ นหาและแจ้ งเตือนการใช้ งานอินเทอร์เน็ตที่ผิดประเภท, การพัฒนาระบบ
การแจ้ งเตือนด้ วยอีเมล์โดยใช้ ซอฟต์แวร์แบบเปิ ดเผยรหัส และระบบบริหารจัดการกาลังพลประจา
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ดังนี้
1. ไกรลาศ บ ารุ ง ชาติ พ.ศ. (2560) การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ โปรโตคอล POP3 และ SMTP ผู้พัฒนาได้ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้ อมูลของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้ โปรโตคอล POP3 และ SMTP ช่วยเพิ่มความ
สะดวกในการเข้ าถึงและจัดการข้ อมูลของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์ ท่แี ตกต่าง
กัน ระบบได้ ออกแบบและพัฒนาจากภาษา PHP เป็ นภาษาในการโปรแกรม สาหรับการจัดการ
ข้ อ ดี ข องงานวิ จั ย คื อ ผู้ ใช้ บริ การจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ สามารถเปิ ดอ่ านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ จัดการข้ อมูลจากหลายๆ เมล์เซิร์ฟเวอร์ ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น และ
เพิ่ ม ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ในการเปิ ดอ่ า นจดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์จ าก หลายๆ เมล์
เซิร์ฟเวอร์ ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น
ข้ อจากัดของงานวิจัยคือ กรณีท่มี ีการโหลดไฟล์แนบ (File Attachment) ที่มากับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบมีความล่าช้ าอยู่บ้างในกรณีท่ไี ฟล์น้ันมีขนาดใหญ่ ควรต้ องใช้ โปรแกรมช่วยโหลด
เพื่ อเพิ่ มความเร็ว ในการโหลดข้ อมูล ระบบยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ กับเมล์เซิร์ฟเวอร์ ไดทุ กเมล์
เซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากระบบ ความปลอดภัยและการอนุญาตของจากตัวเมล์เซิร์ฟเวอร์น้ัน ๆ
2. ศิรปั ฐช์ บุญครอง (2556) ระบบค้ นหาและแจ้ งเตือนการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตที่ผิด
ประเภท เป็ นการพั ฒนาระบบค้ นหาและแจ้ งเตือนการใช้ งาน อินเทอร์ เน็ตที่ผิดประเภท เนื่องจาก
ระบบปั จจุ บันที่มีอยู่เช่ น โปรแกรม SARG, MySAR, Light Squid, Endian Proxy Viewer, Smooth
wall Proxy Viewer มีจุดด้ อยในเรื่องของการสืบค้ นข้ อมูล การแจ้ งเตือน ผู้ดูแลระบบได้ รับรายงานที่
ไม่เป็ นเวลาปั จจุ บันและความปลอดภัยในการเข้ าดู รายงานเนื่องจากไม่ มีระบบป้ องกัน ซึ่งระบบที่
พัฒนาขึ้นช่วยลดปั ญหาดังกล่าวและช่วยอานวย ความสะดวกให้ แก่ผ้ ูดูแลระบบเครือข่ายในการเฝ้ า
ติดตามการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตของเครื่ องลูกข่า ย ระบบแบ่ งออกเป็ น 5 ส่วน ได้ แก่ ส่วนของการ
จัดการผู้ใช้ งาน ส่วนการค้ นหาข้ อมูลการใช้ งานอินเทอร์เน็ต ส่วนของการแสดงรายงาน ส่วนของการ

แจ้ งเตือนผ่านอีเมล์ และส่วนของประวัติ การเข้ าใช้ งานระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถค้ นหาข้ อมูลการใช้
งานอิน เทอร์ เน็ตของเครื่ อ งลู ก ข่า ยได้ จากการระบุเงื่อนไขคือ ช่ วงวั น เวลา ขนาดไฟล์ ชนิ ดไฟล์
หมายเลขไอพี แอดเดรสและรหัสผู้ใช้ งานได้ โดยมีการแสดงรายงานสรุปการใช้ งานประจาวันและ
ประจาเดือน
ข้ อดีของงานวิจัยคือ ระบบสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ดูแลระบบในด้ านการใช้ งาน
อินเทอร์เน็ตภายในเครือข่ายเน็ตเวิร์ค รวมทั้ง สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ งาน และยังสามารถ
นาไปวางแผนในการป้ องกันปั ญหาที่เกิด จากมีผ้ ูใช้ งานบางส่วนเข้ าใช้ งานอินเทอร์เน็ต จนส่งผลให้
อินเทอร์เน็ตล่าช้ าจนถึงใช้ งานบางบริการไม่ได้
ข้ อจากัดของงานวิจัยคือ เพื่ อให้ ได้ การทางานที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ควรแยก
ระบบค้ นหาและแจ้ งเตือน การใช้ งานอินเทอร์เน็ตที่ผิดประเภทออกจากเครื่อง Proxy Server เพื่อลด
ภาระการทางานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ จึงส่งผลให้ ระบบประมวลผลได้ รวดเร็วขึ้น
3. นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์ (2555) การพั ฒนาระบบการแจ้ งเตือนด้ วยอีเมล์
โดยใช้ ซอฟต์แวร์แบบเปิ ดเผยรหัส เป็ นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Email แบบกลุ่มอัตโนมัติ โดย
ใช้ CMS Joomla ร่ วมกับส่วนขยาย Jnews Extension เป็ นระบบ Application สาหรับควบคุมการส่ง
เมล์ โดยเป็ นสื่อสารโดยใช้ เทคโนโลยี STMP ในการรับส่ง Email โดยระบบมีความสามารถแจ้ งเตือน
อีเมล์ โดยใช้ ซอฟต์ แวร์ แบบเปิ ดเผยรหั สที่มีประสิทธิภาพและรองรั บ การขยายตัว ของบุ คลากรใน
มหาวิทยาลัยที่ต้องการใช้ งานในอนาคต และเป็ นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ กบั บุคลากรในองค์กร
ให้ สามารถรับข้ อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็ นการประหยัดงบประมาณ
ขอดีของงานวิจัย ระบบสามารถรับข้ อมูลข่าวสารจากระบบที่พัฒนาได้ เป็ นอย่างดี ระยะเวลา
ให้ การรับ Email มีความใกล้ เคียงกันมากและการแสดงผลเหมือนกันที่ประสิทธิภาพที่ใกล้ เคียงกันทุ ก
ประการ
ข้ อ จากัดของงานวิ จั ยคือ ระบบไม่ สามารถรองรั บ กับ ระบบในมหาวิ ทยาลั ย เช่ น การ
เชื่อมต่อกับระบบ Active Director เพื่อให้ สามารถดึง Email เข้ าสู่ระบบได้ เองทันที เมื่อมีการเพิ่ม ลบ
หรือแก้ ไข ควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางประการ
4. จ่าอากาศเอกหญิง พชรมล ทอดสนิท (2559) ระบบบริหารจัดการกาลังพลประจา
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็ น
ระบบบริ หารจัดการกาลังพลสาหรั บการเข้ า ร่ วมพิ ธีงานสาคัญต่าง ๆ มิให้ ซ้าซ้ อนกับเวรรั กษาความ
ปลอดภัยหรือภารกิจอื่น ๆ
ข้ อดีของงานวิจัยคือ ข้ าราชการมีความมั่นใจ ไม่ต้องปฏิบัติภารกิจงานที่ซ้อนกัน
ข้ อจากัดของงานวิจัยคือ ขาดเทคโนโลยีระบบการแจ้ งเตือนล่วงหน้ าเพื่อให้ ข้าราชการได้
รับทราบข้ อมูลการเข้ าเวรรักษาความปลอดภัยหรืองานด้ านอื่น ๆ

3. การออกแบบและการพัฒนาระบบ
การดาเนินการศึกษาระบบบริ หารจัดการเวรรั กษาความปลอดภัยของ กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการระบบเวรรักษาความปลอดภัย
ของ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารให้ อยู่ในรูปฐานข้ อมูล มี
การจัดเก็บข้ อมูลที่เป็ นระบบ สามารถสืบค้ น รายงานข้ อมูลในรูปแบบที่ทนั สมัย และแก้ ไขปั ญหาการ
ลืมการเข้ าเวรได้ โดยนาข้ อมูลการเข้ าเวรแบบเดิมในรูปแบบเอกสารมาทาการมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา
ระบบงานใหม่ให้ อยู่ในรูปฐานข้ อมูล ได้ แก่
3.1 การศึกษาระบบเดิม
ได้ ทาการศึกษาระบบการทางานเดิม โดยเป็ นการแจ้ งเตือนข้ าราชการให้ รับทราบการเข้ าเวร
เป็ นเอกสาร ซึ่งเมื่อมีคาสั่งเวรออกมา จะมีเจ้ าหน้ าที่ แผนกกาลังพลจะเวียนคาสั่งให้ หน่วยงานในสังกัด
ทราบล่วงหน้ าก่อนเข้ าเวร ประมาณ 15 วัน ถึง 30 วัน หลังจากนั้นเจ้ าหน้ าควบคุมเวร แผนกกาลังพล
จะนาคาสั่งเวรเก็บเข้ าแฟ้ มเอกสารและจัดเก็บเข้ าตู้เก็บเอกสาร ดังนั้นกาลังพลที่ทราบการเข้ าเวร เมื่อ
ถึงกาหนดการเข้ าเวรก็จะไปเข้ าเวรตามที่กาหนด ในเวลา 09.00 น. และเขียนหลักฐานในสมุดเวรเพื่อ
ยืนยันการเข้ าเวร และเขียนหลักฐานการออกเวร ในเวลา 09.00 น. ในวันถัดไป เมื่อครบขั้นตอนการ
เข้ าเวร เจ้ าหน้ าที่ควบคุมเวรก็จะนาสมุดเวร รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และนาเก็บเข้ าตู้เอกสาร
รายละเอียดตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนภาพกระบวนการทางานระบบเวรรักษาความปลอดภัยระบบเดิม
3.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่
ระบบจะมีการแจ้ งเตือนผ่าน Email ซึ่งปั จจุ บันข้ าราชการทุกคน จะมีในแอพพลิเคชั่น
Gmail บนมือถือทุกคน เมื่อมีคาสั่งการเข้ าเวรออกมา ระบบ ก็จะมีข้อความแจ้ งเตือนไปที่ แอพพลิเคชั่น

Gmail บนมือถือของข้ าราชการ ที่เข้ าเวร และที่ลงทะเบียนไว้ กับระบบ โดยให้ กาลังพลกดยืนยันเพื่อ
รับทราบ การเข้ าเวรยาม ระบบก็จะทาการบันทึกเก็บข้ อมูล หลังจากนั้นก่อนเข้ าเวร 1 วัน
ระบบจะแจ้ งเตือนไปยังมือถือกาลังพลอีก 1 ครั้ง และกาลังพลกดยืนยันเพื่อรับทราบการเข้ าเวร เมื่อ
วั นเข้ าเวร กาลั งพลที่เข้ าเวรยามก็ทาการ Login เข้ าระบบจากโปรแกรมหน้ าจอคอมพิ วเตอร์ โดย
กรอกรหัส พร้ อมกับถ่ายรูป เพื่ อยืนยันการเข้ าเวรไปยังระบบ ซึ่ งทาให้ เจ้ าหน้ าที่กาลั งพลสามารถ
ตรวจสอบผ่านระบบได้ โดยตรง รายละเอียดตามรูปที่ 2

รูปที่ 2 แผนภาพกระบวนการทางานระบบเข้ าเวรรักษาความปลอดภัยระบบใหม่ระบบบริหารจัดการ
เวรรักษาความปลอดภัย
3.3 ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ในการพัฒนาระบบ Web Application
1. เครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนาระบบ
ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ Notebook, โทรศัพท์มือถือ, กล้ อง Webcam
ซอฟแวร์
ระบบปฏิบัติการ Windows 2010 64-bit Operation System, XAMPP PHP
Version 5.2, MySQL Version 5.1, Visual Studio Code, Macromedia Dreamweaver, Java Script,
Application Gmail

รูปที่ 3 ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ในการพัฒนาระบบ Web Application
จากรูปที่ 3 เป็ นการพัฒนาระบบโดยใช้ โปรแกรม Visual studio code ในการพัฒนาเขียน
ระบบภาษา PHP โดยจัดเก็บข้ อมูลอยู่ในรูปแบบฐานข้ อมูล MySQL และใช้ Template Bootstrap ใน
การพัฒนาร่ วมกับภาษา PHP เพื่อให้ รองรับทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยมี
การทดการส่งเมล์ไปที่สมาร์ทโฟนเพื่อแจ้ งเตือนการเข้ าเวร และคอมพิวเตอร์ ณ สถานที่เข้ าเวรเพื่อใช้
ในการทดสอบการเข้ าเวร ออกเวร พร้ อมกับถ่ายรูปเก็บไว้ เป็ นหลักฐานการกาหนดผู้เข้ าใช้ งานจาก
ระบบเวร ประกอบด้ วย ผู้บังคับบัญชา, ผู้ควบคุมเวรรั กษาความปลอดภัย และข้ าราชการที่เข้ าเวร
รายละเอียดตามรูปที่ 4

รูปที่ 4 Use Case Diagram การกาหนดสิทธิ์ผ้ ูเข้ าใช้ งานจากระบบเวร

ขั้นตอนการทางานของระบบ
ประกอบด้ วย ผู้ควบคุมเวรรักษาความปลอดภัย, ข้ าราชการที่เข้ าเวร, ระบบ, การเข้ าเวร,
การออกเวร โดยเมื่อผู้เข้ าเวรบันขึ้นข้ อมูลคาสั่งการเข้ าเวรเข้ าสู่ระบบ ก็จะทาการแจ้ งเตือนด้ วยอีเมล์
ทันทีไปยังข้ าราชการที่เข้ าเวร เมื่อข้ าราชการที่เข้ าเวรได้ รับอีเมล์ แจ้ งเตือนก็จะทาการรับทราบจาก
Link ที่ส่งไป ระบบก็จะเปลี่ยนสถานะว่าผู้เข้ าเวรรั บทราบแล้ ว และก่อนเข้ าเวร 1 วันระบบจะทาการ
แจ้ งเตือนไปอีก 1 ครั้ ง ผู้เข้ าเวรก็ยืนยันรั บ ทราบตาม Link ในอีเมล์ และเข้ าเวรบันทึกข้ อมู ลการ
เข้ าเวร ออกเวรผ่านระบบ ผู้ควบคุมเวรก็จะเห็นข้ อมูลผ่านระบบ หลังจากนั้นให้ ทาการ report ข้ อมูล
เพื่อรายงานให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทราบ รายละเอียดตามรูปที่ 5

รูปที่ 5 ลาดับขั้นตอนการทางานของระบบ (Sequence diagram)
4. การทดสอบระบบ
การทดสอบระบบเวรรักษาความปลอดภัย ตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้ังไว้ ดังนี้
1) ทดสอบการบันทึกข้ อมูลข้ าราชการเข้ าสู่ระบบ รวมถึงการ ค้ นหา ลบ แก้ ไข ข้ อมูล
2) ทดสอบการเลือกรายชื่อข้ าราชการที่เข้ าเวร และเมื่อทาการบันทึก ระบบจะต้ องส่งเมล์แจ้ ง
เตือนข้ าราชการที่เข้ าเวรรักษาความปลอดภัย
3) ทดสอบผลการแจ้ งเตือนแบบอัตโนมัติก่อนเข้ าเวรรักษาความปลอดภัย 1 วัน
4) ทดสอบผลการยืนยันรับทราบการเข้ าเวรฯ จานวน 2 ครั้ ง (ด้ วยเจ้ าหน้ าที่ 1 ครั้ ง และ
ระบบแจ้ งเตือนอัตโนมัติ 1 ครั้ง)
5) ทดสอบการบันทึกข้ อมูลการเข้ าเวร
6) ทดสอบการบันทึกข้ อมูลการออกเวร
7) ทดสอบการรายงานข้ อมูลการเข้ าเวร

8) ทดสอบความถู ก ต้ อ งกราฟแสดงผลการเข้ าเวร (เหตุการณ์ ปกติ, เหตุการณ์ ไม่ปกติ)
รวมทั้ง Log เก็บข้ อมูลการเข้ าเวร

รูปที่ 6 หน้ าจอการเข้ าสู่ระบบ
จากรูปที่ 6 ให้ ผ้ ูใช้ ทาการ Login เข้ าสู่ระบบ โดยกรอก Username : หมายเลขประจาตัว
ข้ าราชการ และ Password : รหัสประจาตัวประชาชน ทั้งนี้ การเข้ าสู่ระบบครั้งแรก ให้ ผ้ ูเข้ าเวรทาการ
เปลี่ยนแปลง Password ให้ มีความปลอดภัยและจาได้

รูปที่ 7 หน้ าจอภาพรวมการทางานของระบบ
จากรูปที่ 7 ภาพรวมของระบบ มีส่วนการทางานที่สาคัญ ประกอบด้ วย 3 ส่วน
(1) ส่วนข้ อมูลกาลังพล (เพิ่ม ค้ นหา แก้ ไข ลบ จัดเก็บข้ อมูลกาลังพล)
(2) ส่วนการควบคุมเวร (แจ้ งเตือน, บันทึกข้ อมูลการเข้ าเวร, บันทึกข้ อมูลการออกเวร)
(3) ส่วนการรายงานข้ อมูล (กราฟแสดงผล, เหตุการณ์ข้อมูลการเข้ าเวรทั้งหมด)

รูปที่ 8 หน้ าจอการเพิ่มข้ อมูลกาลังพลเข้ าสู่ระบบ
จากรูปที่ 8 การบันทึกข้ อมูลข้ าราชการเข้ าสู่ระบบ ค้ นหา ลบ แก้ ไข อัพเดตข้ อมูล, เพิ่มข้ อมูล
กองงาน, เพิ่มข้ อมูลยศทหาร

รูปที่ 9 ข้ อมูลกาลังพลเข้ าสู่ระบบ
จากรู ปที่ 9 ข้ อมู ลข้ าราชการหลั งจากการบั นทึกข้ อมู ลเข้ าสู่ระบบเพื่ อนาไปสู่การเลือก
รายชื่ อ สาหรั บ การแจ้ งเตือ นการเข้ า เวรต่ อไป ประกอบด้ วย ยศ, ชื่ อ -สกุ ล, หมายเลขประจาตัว ,
ตาแหน่ง, กองงาน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, เพศ, รูปภาพ และสามารถแก้ ไข หรือลบข้ อมูลได้ เมื่อมี
การปรับย้ ายตาแหน่งและเลื่อนชั้นยศ

รูปที่ 10 แสดงการเลือกรายชื่อเข้ าเวรรักษาความปลอดภัย
จากรูปที่ 10 เมื่อเจ้ าหน้ าทีได้ รับคาสั่งการเข้ าเวรประจาเดือน จะทาการเข้ าสู่ระบบเลือก
รายชื่อตามคาสั่งเวร พร้ อมกับเลือกวันที่เข้ าเวรและบันทึกข้ อมูล เมื่อบันทึกข้ อมูลเรียบร้ อย ระบบจะ
ทาการส่งอีเมล์แจ้ งเตือนไปตามรายชื่อในคาสั่งเวร

ภาพที่ 11 แสดงผลการส่งเมล์แจ้ งเตือนไปยังกาลังพลที่เข้ าเวรรักษาความปลอดภัย
จากภาพที่ 11 หลังจากเลือกรายชื่อเข้ าเวรเรียบร้ อยระบบจะทาการ แจ้ งเตือนไปยังอีเมล์
ข้ าราชการที่เข้ าเวรทันที โดยขึ้นสถานะสีแดง รอการยืนยันรับทราบการเข้ าเวร
การควบคุมการเข้ าเวรให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ระบบจะมีหน้ าต่างตารางการแจ้ ง
เตือนการเข้ าเวร โดยมีสีสถานะเพื่อให้ ทราบ โดยหน้ าต่างนี้ จะประกอบด้ วยสถานการณ์ทางานของ
ระบบ รายละเอียดตามรูปที่ 12

รูปที่ 12 สถานะของระบบ

รูปที่ 13 แสดงการแจ้ งเตือนไปที่อเี มล์ของกาลังพลที่เข้ าเวร
จากรูปที่ 13 หลังจากเลือกรายชื่อเข้ าเวรเรียบร้ อยระบบจะทาการแจ้ งเตือนไปยังอีเมล์
ข้ าราชการที่เข้ าเวร โดยเป็ นการแจ้ งเตือนจานวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะดาเนินการแจ้ งเตือนทันทีเมื่อ
เจ้ าหน้ าที่บันทึกขึ้นมูลเข้ าสู่ระบบ และระบบ จะทาการแจ้ งเตือนอัตโนมัติก่อนเข้ าเวร 1 วัน ซึ่งการแจ้ ง

เตือนทั้งสองครั้ ง ข้ าราชการจะกด Link ตามที่อีเมล์ ท่ีส่งไป เพื่ อแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ควบคุ มเวรทราบ
สถานะการรับทราบการเข้ าเวร

รูปที่ 14 การบันทึกข้ อมูลยืนยันการเข้ าเวร ออกเวร
จากรูปที่ 14 เมื่อผู้เข้ าเวรได้ ทาการ Login เข้ าสู่ระบบตั้งแต่เวลา 09.00 น. ขึ้นไป และ
ทาการบันทึกข้ อมูลการเข้ าเวร พร้ อมรูปถ่าย ณ สถานที่เข้ าเวรรักษาความปลดภัย และเมื่อออกเวรให้
ทาการ Login เข้ าสู่ระบบตั้งแต่เวลา 09.00 น. ขึ้นไป ในวันออกเวร และทาการบันทึกข้ อมูลยืนยัน
การออกเวร พร้ อมรูปถ่าย ณ สถานที่ออกเวรรักษาความปลดภัย ซึ่งข้ อมูลที่ต้องทาการบันทึกในการ
ออกเวร ประกอบด้ วย เลือก สถานการณ์เข้ าเวร “เหตุการณ์ปกติ หรือ เหตุการณ์ไม่ปกติ ” ในกรณี
เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป กติ ให้ ท าการบั น ทึก ข้ อ มู ล ในช่ องหมายเหตุ โดยมี ใ จความ “เมื่ อ เวลา....ได้ เ กิด
เหตุการณ์...และได้ ดาเนินไปแล้ วอย่างไร” และทาการบันทึกข้ อมูลเพื่อเก็บเข้ าสู่ระบบต่อไป

ภาพที่ 15 แสดงข้ อมูลการเข้ าเวรออกเวร

จากรูปที่ 15 เป็ นการรายงานข้ อมูลการเข้ าเวร โดยข้ อมูลทั้งหมดในการรายงานประกอบ
ด้ วย วันที่เข้ าเวร, วันที่ออกเวร, ยศ ชื่อ – นามสกุล, หมายเลขประจาตัว, เหตุการณ์, เข้ าเวรแทน,
เกี่ยวข้ องกับคาสั่งที่, รูปภาพประกอบการเข้ าเวร และรูปภาพประกอบการออกเวร โดยมีช่องการเลือก
วันที่ ที่เจ้ าหน้ าที่จะรายงานให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทราบ พร้ อมกับสามารถริ้ นออกมาเป็ นเอกสารได้ โดย
ปกติจะรายงานประจาวัน วงรอบ 1 เดือน และวงรอบ 1 ปี

ภาพที่ 16 แสดงกราฟข้ อมูลเวรรักษาความปลอดภัย
จากรูปที่ 16 การแสดงผลข้ อมูลแบบกราฟการเข้ าเวร (เหตุการณ์ปกติ, เหตุการณ์ไม่
ปกติ) รวมทั้ง Log การเก็บข้ อมูลเวรรักษาความปลอดภัย โดยกราฟจะแสดงแบบภาพรวม 12 เดือน
และสามารถเลือกแสดงแบบรายเดือนได้ ซึ่งข้ อมูล Log การเข้ าเวรจะเก็บข้ อมูล ประกอบด้ วย วันที่
เข้ าเวร, วันที่ออกเวร, ยศ ชื่อ – นามสกุล, หมายเลขประจาตัว, เหตุการณ์, เข้ าเวรแทน, คาสั่งที่
การทดสอบประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ผลการทางานของระบบ
ได้ ทาการทดสอบระบบเพื่ อหาประสิทธิภาพเวลาในการทางานสาหรั บ การส่งเมล์ แ จ้ ง
เตือนกาลังพลที่เข้ าเวรรักษาความปลอดภัย เป็ นการทดสอบ 45 ครั้ง แบ่งเป็ น 3 ชุดการทดสอบ โดย
เป็ นการเลื อ กรายชื่ อ ผู้ เ ข้ า เวรเรี ย งล าดั บ ตั้ ง แต่ 1 คน ถึ ง 15 คน เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพเวลา
ในการทางาน ทีละ1 ครั้ง ซึ่งผลการทดสอบการส่งเมล์แจ้ งเตือนรายละเอียดดังนี้
 ส่ งเมล์ ตั้ งแต่ คนที่ 1 เรี ยงลาดั บ ไป จนถึ ง คนที่ 15 โดยครั้ ง ที่ 1 ทดสอบทั้ง หมด
จานวน 15 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเป็ น 3.45 วินาที
 ส่ งเมล์ ตั้ งแต่ คนที่ 1 เรี ยงลาดั บ ไป จนถึ ง คนที่ 15 โดยครั้ ง ที่ 2 ทดสอบทั้ง หมด
จานวน 15 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเป็ น 3.475 วินาที
 ส่ งเมล์ ตั้ งแต่ คนที่ 1 เรี ยงลาดั บ ไป จนถึ ง คนที่ 15 โดยครั้ ง ที่ 3 ทดสอบทั้ง หมด
จานวน 15 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเป็ น 3.458 วินาที

ผลการทดสอบระบบด้ านประสิทธิภาพเวลาในการทางานเพื่อส่งเมล์แจ้ งเตือนกาลังพลที่
เข้ าเวรรักษาความปลอดภัย จานวน 3 ชุดการทดสอบ สรุปได้ ว่า ระบบใช้ เวลาในการส่งเมล์เฉลี่ยต่อคน
3.46 วินาที รายละเอียดตามรูปที่ 17

ภาพที่ 17 ผลประสิทธิภาพเวลาการแจ้ งเตือนการเข้ าเวร
5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากทดสอบระบบในด้ า นต่ า งๆ แล้ ว นั้ น พบว่ า ระบบเวรรั กษาความปลอดภั ย กรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สามารถทางานได้ ตามขอบเขตงานวิจัยที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบข้ อมูลกาลังกาลังพล และเหตุการณ์ท่เี ข้ าเวรได้
2. เจ้ าหน้ าที่แผนกกาลั งพลสามารถบั นทึกข้ อมู ลกาลั งพลเข้ าระบบและแจ้ งเตือนผ่าน
อีเมล์ไปยังกาลังพลที่มีรายชื่อตามคาสั่งเวรได้
3. เจ้ าหน้ าที่แผนกกาลังพลสามารถค้ นหาข้ อมูลกาลังพลที่เข้ าเวรจากระบบได้
4. เจ้ าหน้ าที่แผนกกาลังพลสามารถพิ มพ์รายงานข้ อมูลกาลังพลที่เข้ าเวรประจาเดือน เพื่อ
รายงานผู้บังคับบัญชา

5. กาลังพลที่เข้ าเวรได้ รับทราบข้ อมูลการเข้ าเวรผ่าน Application Gmail ในมือถือ ก่อนการ
เข้ าเวร 1 วัน และสามารถบันทึกรับทราบการเข้ าเวรยามไประบบ
6. กาลังพลที่เข้ าเวรสามารถยืนยันตัวตนไปยังระบบเพื่อแจ้ งให้ ระบบทราบสถานะ การเข้ าเวร
ยาม ผ่านคอมพิวเตอร์ท่ตี ้ังไว้ ณ สถานที่เข้ าเวร
เมื่อพิจารณาผู้ใช้ งานระบบ ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ ผู้บังคับบัญชา เจ้ าหน้ าที่ควบคุมเวร
และก าลั งพลที่เ ข้ า เวร ในด้ า นการใช้ งานระบบ การบั น ทึก ข้ อ มู ลการเข้ า – ออกเวร การติดตาม
สถานการณ์เข้ าเวร และการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ส่วนใหญ่ผ้ ูใช้ งานมีความพึงพอใจกับระบบ
และให้ ข้อแนะนาเพิ่มเติมซึ่งสามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1. ผู้บังคับบัญชา มีความพึ งพอใช้ กับระบบที่จัดทาขึ้น โดยจะเป็ นประโยชน์สาหรับการ
ควบคุ มบริ หารจั ดการเวรที่ดี ลดกระดาษ และการค้ น หาที่ยุ่งยาก รวมถึ งไม่ สามารถน าข้ อ มู ลไป
วิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อได้ ซึ่งระบบที่จัดทาขึ้นทาให้ สามารถทราบสถานะกาลังพลที่เข้ าเวรได้
ตลอดเวลา มีการเก็บข้ อมูลในรูปแบบดิจิทัล สามารถตรวจสอบข้ อมูลการเข้ าเวรย้ อนหลังได้ รวดเร็ว
รวมทั้งการค้ นหา และรายงาน มีความสะดวก และยังสามารถนาไปวิเคราะห์เป็ นผลการปฏิบัติงานของกาลัง
พลได้ อกี ด้ วย จึงเห็นควรให้ พัฒนาเป็ นต้ นแบบและขออนุมัติใช้ ในหน่วยงานต่อไป
2. เจ้ าหน้ าที่ควบคุมเวร มีความพึงพอใช้ กบั ระบบที่จัดทาขึ้น ซึ่งสามารถติดตามสถานะผู้
เข้ าเวร และการรายงานข้ อมูลการเข้ าเวรที่สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยไม่
ต้ องเดินเก็บเอกสาร – ส่งเอกสาร ณ สถานที่เข้ าเวร สามารถตรวจสอบได้ ทางคอมพิวเตอร์
3. กาลังพลที่เข้ าเวร มีความพึ งพอใช้ กับระบบที่จัดทาขึ้น ซึ่งทาให้ มีความมั่นใจวันและ
เวลาในการปฏิบัติหน้ าที่ท่ถี ูกต้ อง มีการแจ้ งเตือนป้ องกันการลืมเข้ าเวรรั กษาความปลอดภัย รวมทั้ง
ระบบบริ หารจัดการเวรมีปฏิทินรายชื่อ ผู้เข้ าเวรในวงรอบ 1 เดือน ทาให้ สะดวกในการติดต่ อการ
เปลี่ยนแปลงการเข้ าเวรล่วงหน้ า
5.1 ข้อจากัดของระบบ
1. ระบบยังไม่สามารถรองรับการเข้ าเวรจานวนหลายๆ ที่ได้ พร้ อมกัน
2. ระบบสามารถตรวจสอบได้ เฉพาะการยืนยัน Username, Password และรูปถ่ายเข้ าเวร ซึ่ง
ไม่ สามารถตรวจจั บใบหน้ ายืนยัน ตัวตนขณะบันทึกเข้ า – ออกเวรได้ แบบ Real Time ได้ ซึ่ งหาก
ต้ องการให้ ตรวจสอบใบหน้ าเพื่อยืนยันตัวตนได้ ต้องพัฒนาระบบเพิ่มเติม ด้ วยระบบสแกนใบหน้ า
Face Scan System
3. หากมีการเข้ าเวรหลายสถานที่พร้ อมกัน จะทาให้ สับสนการรายงานข้ อมูลเนื่องจาก
ระบบไม่สามารถระบุแสดงพิกดั สถานที่เข้ าเวร

5.2 ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะของการพัฒนาระบบบริหารจัดการเวรรักษาความปลอดภัยกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม เพื่อให้ สามารถนาข้ อมูลไปวิเคราะห์ วางแผนการรักษาความปลอดภัยด้ าน
ความมั่นคงให้ เกิดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด สรุปได้ ดังนี้
1. ควรมีก ารพั ฒนาระบบให้ สามารถยืน ยัน ตัว ตนด้ ว ยใบหน้ า เพื่ อความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ควรพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล ให้ รองรั บ การเข้ าเวรทุ ก หน่ ว ยขึ้ นตรง ในสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม ตลอดจนรองรั บการเข้ าเวรหลายสถานที่พร้ อมกัน เช่ น คลั งอาวุ ธ กองรั กษาการณ์
อาคารสานักงาน
3. ระบบควรสามารถแจ้ งพิกดั แผนที่สถานที่เข้ าเวรได้ เพื่อยืนยันตาแหน่งการเข้ าเวรที่แน่
ชัด
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